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Emater-DF realiza oficina de irrigação

A Emater-DF ofereceu, na manhã de sexta-feira (20), uma Oficina de Manejo 
de Irrigação para cerca de 30 produtores rurais das regiões administrativas 
do Gama, Santa Maria e Recanto das Emas. Os engenheiros agrônomos 
Kleiton Rodrigues, Renata Cabús e Márcia Veras, da unidade local do Gama, 
conduziram a atividade, onde apresentaram as vantagens do sistema de 
irrigação localizada. A atividade ocorreu na chácara do produtor Rilvon Nunes, 
na região rural de Santa Maria. 

De acordo com Kleiton, a crise hídrica obrigou os produtores a adotarem 
novas práticas, visando mais economia de água e energia. “Os modelos de 
irrigação por micro-aspersão e gotejamento são mais econômicos e, portanto, 
mais adequados ao cultivo de hortaliças e frutas”, explicou, acrescentando que 
o produtor pode incluir a fertirrigação — distribuição de fertilizantes e adubos 
junto com a água — e poupar mais tempo, dinheiro e mão de obra. Kleiton 
informou ainda que, utilizando o gotejamento, o produtor aproveita 95% da 
água gasta na irrigação, sendo que, no método de aspersão tradicional, o 
índice não passa de 65%.

Durante a atividade, os produtores puderam conhecer o funcionamento do 
irrigas, um sensor que mede a quantidade de água no solo. “Esse equipamento 
aponta a necessidade ou não de irrigar, além de mostrar quanto de água tem no 
pé da planta”, informou a agrônoma Renata Cabús. O aparelho, desenvolvido 
pela Embrapa, tem ajudado centenas de produtores em todo o DF. 

O anfitrião, Rilvon Nunes, cultiva hortaliças folhosas — alface, coentro, 
cebolinha, brócolis, couve e couve-flor — além de hortaliças como pimentão, 
jiló, quiabo e pimenta nos pouco mais de 3,9 hectares da propriedade. 
Atualmente, ele comercializa na Ceasa-DF, e em feiras e supermercados de 
Santa Maria e do Gama. “Posso afirmar que a irrigação por gotejamento é 
muito mais econômica. Há mais de dez anos que trabalho com esse método 
e sempre tive ótimos resultados”, atestou. 



Como parte das estratégias da Direção da Emater-DF para fortalecer a 
imagem institucional e comunicar as atividades e resultados da empresa, 
a Assessoria de Comunicação (Ascom) está organizando uma oficina 
introdutória para formar articuladores de comunicação. A proposta é 
formar uma efetiva rede de pessoas que possam representar o seu local 
de trabalho e contribuir para a melhoria da comunicação interna e externa 
da empresa.

Será a primeira oficina de uma série de capacitações que busca 
aperfeiçoar continuamente os empregados da empresa em comunicação 
social e capacitar os porta-vozes para lidar com TV’s, rádios, jornais e 
agências de notícias de maneira eficiente.  

A oficina vai apresentar noções de comunicação, introduzir questões 
básicas sobre o relacionamento com a imprensa, critérios de noticiabilidade, 
uso da marca e treinamento para entrevistas (media training), por meio 
de atividades práticas, simulações e análises.

“A Direção da Emater-DF no esforço conjunto com a Ascom e a Gemec 
visando o fortalecimento da imagem da empresa, busca formar novos 
colaboradores para uma maior percepção e divulgação do trabalho 
executado pelas unidades funcionais (área fim e área meio) que resultará 
em uma maior sustentabilidade institucional”, ressalta a diretora executiva 
da Emater-DF, Isabel Cristina Lima. 

Oficina formará articuladores de comunicação

Capacitação



Cinco extensionistas da Emater-DF farão um intercâmbio técnico ao 
projeto Cultivando Água Boa (CAB), da Itaipu Binacional, no Paraná. O 
intercâmbio será de 6 a 12 de agosto e busca conhecer a metodologia e as 
diversas ações de conservação dos recursos naturais e da biodiversidade 
usadas pelo projeto. Participarão o técnico em agropecuária Geraldo 
Magela, as engenheiras ambientais Anne Borges e Icléa Queirós e os 
agrônomos Felipe Camargo e Leandro Moraes.

Além da Usina Hidrelétrica de Itaipu, o grupo fará visitas ao Ecomuseu, 
ao Centro Avançado de Pesquisas, em Santa Helena e a comunidades 
na área de influência da Itaipu como São Miguel do Iguaçu e São José 
das Palmeiras, entre outras, para conhecer o andamento das ações 
socioambientais desenvolvidas na região. No último dia, o grupo vai ainda 
fazer uma visita ao Parque Nacional do Iguaçu. 

“Nossa expectativa é conhecer as ações de 
conservação e recuperação de nascentes de Itaipu 
e como é feita a parte de educação ambiental, que 
tem dado resultados positivos dentro desse projeto 
já consolidado, e comparar com as ações que 
estamos realizando aqui”, explica a extensionista 
Anne Caroline Borges, uma das integrantes do 
grupo. Ela acredita que é uma oportunidade de 
comparar as metodologias utilizadas no CAB com as 
já aplicadas no Distrito Federal e trazer novidades 
para a nossa região. 

Emater-DF leva extensionistas para intercâmbio em Itaipu

Meio Ambiente



 Experiências  exitosas  em associativismo   e  cooperativismo   nas
compras institucionais serão apresentadas a nove técnicos 

da Emater-DF, durante um intercâmbio que ocorrerá 
no período de 5 a 11 de agosto, no Rio Grande do Sul. 
 A viagem faz parte das ações previstas no convênio de Formação 
de Agentes de Ater, firmado entre a Emater-DF e a Secretaria Especial 
de Agricultura e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) em 2015. 
 A programação inclui visita à Ecocitrus, em Montenegro-
RS, à associação da Rede de Cooperativas da Agricultura Familiar 
e Economia Solidária (RedeCoop), a uma propriedade de cultivo 
de morango e visita à Ecomorango, em Bom Princípio-RS, e visita 
às experiências de PNAE, em Gramado ou Caxias do Sul (CAAF). 
 Participarão da viagem os extensionistas Blaiton Carvalho da Silva, 
Vanessa Lira da Silva,  Amanda Vidigal Venturim de Carvalho, Keila  
Soares Xisto de Souza, João Ricardo Ramos Soares, Luiz Márcio Takayoshi 
Ueno, José Gonçalves do Nascimento, Luciana da Silva e Eleutéria Guerra 
Pacheco Mendes.

Técnicos vão conhecer experiências de associativismo e 
cooperativismo no RS

Associativismo



Site da Emater-DF está de cara nova

Internet

Mais acessível, eficiente e com um visual mais limpo: assim está o 
novo site da Emater-DF, que entrou no ar no dia 26 de junho. O portal é 
hospedado na mesma plataforma adotada pelas páginas oficiais do Governo 
do Distrito Federal e, por isso, não custou nada à empresa. É possível 
acessar diversas informações úteis ao cidadão e ao produtor rural de forma 
rápida: com dois cliques, no máximo, se encontra o que se quer. 

A nova ferramenta facilita o alcance das metas da Emater-DF com relação 
à Lei de Acesso à Informação (LAI). Segundo o ouvidor da empresa, 
Orlando Moreira, o índice de transparência ativa do portal da Emater-DF 
passou de 23% em 2016 para 97% neste ano. “Isso demonstra que todas 
as unidades responsáveis pelo abastecimento do conteúdo melhoraram 
seu desempenho”, avalia. 

Orlando acrescenta que o Comitê Gestor de Acesso à Informação é 
quem gerencia a aplicação da lei 4990/2012, a LAI. A legislação define a 
transparência ativa — aquela que disponibiliza informações de interesse da 
sociedade sem solicitação — e a passiva, que divulga dados com base em 
demandas do cidadão. 

ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA ATIVA

Produtores comercializam no Brasília Capital Moto Week

Exposição

Até o dia 28 de julho (sábado), produtores 
atendidos pela Emater-DF participam do Brasília 
Capital Moto Week, no parque de exposições da 
Granja do Torto. Produtos de agroindústrias, 
artesanato e hortaliças estão disponíveis para 
venda no estande da Emater-DF no evento. 
 O objetivo é aproximar o urbano e o rural, 
apresentando o que produzimos de melhor na 
região. O evento funciona durante a semana 
das 11h à 01h e nos finais de semana das 09h 
à 01h.



ANIVERSARIANTES DE Agosto
Dia

01
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01
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24
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28
30
30

Aniversariante

Fraildes Rodrigues de Sousa
Hélio Roberto Dias Lopes
Lauana de Queiroz da Silva Carvalho
Marcelo Ruas e Souza Melo
Geny Braz Salamoni
Frederico Franco Bourroul Neves
Reginaldo Amado Alves
Alessandro Miguel Ferreira da Silva 
Francisca Deijane Araújo Chaves
Alessandro da Silva Rangel
Elzimar Alves Ximenes Bezerra
Weber Alves de Brito
Joselito Pereira de Souza
Lázaro Renato Januario
Diândria Maria de Martins Daia
Keila Soares Xisto de Souza
Marta Maria da Silva Rocha
Luiza Helena Rocha da Silva
Bruna Soeiro Beleosoff
Tiago Castro de Castro Júnior
Orlando Kerber
Gervásio Cardoso Vieira
Florence Marie Berthier
Mirian Braz de Oliveira Dose
Ricardo de Magalhães Luz

Aniversários


